
 
 
 
 
 
 
 

Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych 
 
 

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek 
 

XIV  edycja Seminarium PIU 
Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów ubezpieczeń 

Warszawa, 29 października 2013 r. 



 
 

Sądowe rejestry prowadzone  
oraz udostępniane elektronicznie 

 

 

 

• Krajowy Rejestr Sądowy 

• Nowa elektroniczna księga wieczysta 

• Rejestr zastawów 

• Bazy orzeczeń sądowych 

• Portal informacyjny 
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Inne rejestry i bazy danych 
do jakich ma dostęp sąd  

 

• Krajowy Rejestr Karny 

• Baza numerów PESEL 

• Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej  
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Wartość dowodowa danych 
zawartych w rejestrach  

 

• Odpis dokumentu ?  

• Fakty powszechnie znane? 

• Fakty znane sądowi z urzędu? 

• Dokument elektroniczny? 
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Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa 

Krajowy Rejestr Sądowy 

http//ms.gov.pl 
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KRS 
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Elektroniczna Nowa Księga Wieczysta  

 

 

• Nowelizacja z 24 maja 2013 roku 

13 



Przeglądanie księgi wieczystej 
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Nowe narzędzia 

 • Samodzielne generowanie i pozyskiwanie 
odpisu NKW  

– wydruk weryfikacyjny 

– Odpłatność 

 

• Pełne przeglądanie ksiąg wieczystych w 
Centralnej Bazie Danych Księgi Wieczystej 
(CBDKW) 



• Zgodnie z art. 36(4) ust. 8 jeżeli jest to niezbędne do 
realizacji zadań ustawowych  

• sądy, prokuratura, organy kontroli skarbowej, organy celne, 
administracyjne organy egzekucyjne,  

• organy podatkowe, komornicy sądowi, Policja, Najwyższa Izba 
Kontroli, Straż Graniczna,  

• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego i  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
• oraz notariusze, adwokaci i radcy prawni 

 
• mogą  wystąpić o zgodę do Ministra Sprawiedliwości na 

wielokrotne, nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg 
wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.  



Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa 

Internetowe Portale 
Sądów Powszechnych  

 
 
 
 

(na podstawie materiałów) Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa 
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Proces publikacji składa się z 

następujących etapów: 
 

 

 importu orzeczeń z systemu repertoryjno-biurowego; 

 automatycznej anonimizacji; 

 weryfikacji poprawności automatycznej anonimizacji; 

 uzupełniania pól, tj. hasła tematycznego i podstawy 

prawnej; 

 zatwierdzania publikacji orzeczenia. 
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Proces wyszukiwania informacji 

 Alternatywny model 
wyszukiwania danych 
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Proces wyszukiwania informacji 

Funkcja korekty 
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Funkcja podpowiedzi 
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Metryka wybranego orzeczenia 
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www.orzeczenia.ms.gov.pl 
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Linkowanie zewnętrzne 
    

 

Umożliwienie wymiany danych pomiędzy bazą 

orzeczeń sądów powszechnych a bazą Sądu 

Najwyższego, w każdym przypadku, gdy w treści 

uzasadnienia zostanie przywołana sygnatura akt. 
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Linkowanie wewnętrzne 
    

 

 Zapewnienie prezentacji pełnej ścieżki orzeczniczej 

od orzeczenia Sądu I Instancji do nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia (dotyczy jedynie orzeczeń 

wydanych po 1 lipca 2012 r.). 
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Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa 

Internetowy Portal Informacyjny 
Sądów Powszechnych 
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• Ułatwienie dostępu do informacji 
uprawnionym podmiotom.  

• Zmniejszenie obciążenia sekretariatów przez: 

• brak wniosków o odpisy/kopie protokołów, 

• brak wniosków o kopie orzeczeń i uzasadnień, 

• znaczne zmniejszenie ilości telefonów 
związanych  
z udzieleniem informacji o stanie sprawy, 

• znaczne zmniejszenie ilości interesantów 
obsługiwanych przez sekretariat. 

• Spełnienie postulatu zwiększenia 
transparentności wymiaru sprawiedliwości. 

 

 

35 



36 

• Rejestracja użytkownika obejmuje następujące czynności: 

• Złożenie wniosku o rejestrację za pośrednictwem Portalu 

przez: 

• Uwierzytelnienie wprowadzonych w portalu danych 

osobowych w punkcie informacyjnym Sądu. 

• Aktywację konta użytkownika wykonywaną przez 

pracownika sądu. 

• Powiązanie konta użytkownika ze sprawami. 

• Logowanie odbywa się przez wpisani: 

• Loginu (nr PESEL) 

• Hasła (zgodnego z polityką bezpieczeństwa) 

• Portal informacyjny przewiduje również możliwość 

bezpiecznego odzyskania zapomnianego hasła przez 

weryfikację adresu e-mail użytkownika oraz podanie przez 

niego podstawowych danych.  
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Dziękuję za uwagę. 

dariusz.szostek@kancelariastb.pl 


